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RESUMO: No Domínio Canindé, situado na porção setentrional da Faixa de Dobramentos 
Sergipana, nordeste do Brasil, ocorrem rochas metamórficas de protólitos ígneo, que 
representam as unidades Novo Gosto e Gentileza. A difícil definição do ambiente geotectônico 
de formação e a petrogênese dessas rochas é influenciada pela intensa deformação e 
metamorfismo, que obliteraram boa parte das feições originais. Este trabalho visa o 
entendimento dos processos ígneos envolvidos na gênese dos protólitos dos ortoanfibolitos 
das unidades Novo Gosto e Gentileza, apoiados em dados de campo, petrográficos e 
geoquímicos. Os dados petrográficos sugerem que os ortoanfibolitos de ambas as unidades 
foram metamorfizados no Fácies Anfibolito e sofreram processos retrometamórficos no Fácies 
Xisto Verde. Apesar do metamorfismo, esses dados evidenciam a presença de estruturas e 
texturas primárias reliquiares, tais como textura blastointergranular, blastofítica e 
blastosubofítica, típicas de rochas ígneas. Os dados geoquímicos indicam que o protólito das 
rochas estudadas na Unidade Novo Gosto correspondem a basaltos de afinidade toleítica, que 
podem ser divididos em alto-Ti (> 2% TiO2) e baixo-Ti (< 1,19% TiO2), enquanto que as rachas 
da Unidade Gentileza correspondem, em sua maioria, a andesitos e andesitos basálticos com 
afinidade toleítica à cálcio-alcalina. Com base na interpretação geoquímica, é assumido que as 
rochas estudadas são basaltos continentais semelhantes a arco, formados em um ambiente de 
rifte continental. Os dados geoquímicos sugerem que os magmas primitivos que deram origem 
aos protólitos ígneos dos ortoanfibolitos estudados foram derivados de uma mistura, em 
diferentes proporções, entre reservatórios enriquecidos (E-MORB), com contribuição de 
componentes tipo OIB, sobretudo para a Unidade Gentileza. Razões Nb/La e Sm/Nd 
acompanhadas por correlações negativas entre La/Sm - Nb/La sugerem a participação, em 
diferentes graus, de contaminação crustal na geração dos protólitos ígneos de ambas as 
unidades. Dados de ƐNd(t) negativos a levemente positivos para as rochas estudadas, 
corroboram com esta hipótese. Anomalias negativas de Nb, Ta e Ti observadas nas 
assinaturas das rochas de ambas as unidades qualificam estas como basaltos continentais 
semelhantes a arco (arc-like continental basalts), e podem ter sido geradas por modificações 
no manto litosférico subcontinental por subducção prévia e/ou por contaminação crustal. 
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